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EDITORIAL

Caros colegas, 

Neste período voltamos a falar novamente da Covid e da Gripe. É verdade, com a apro-

ximação do outono é uma altura do ano em que o tempo fica mais instável, e com as 

variações de temperatura ao longo do dia, as constipações e gripes aparecem. Neste 

sentido, a APIR considera que numa atitude preventiva, e de salvaguardar o bem-estar 

e saúde, face a esta situação e à medida que nos aproximamos do inverno, os doen-

tes renais deveriam ser todos vacinados, tanto com a vacina da Gripe como da Covid. 

Assim, encorajamos a que cada um fale com o seu médico assistente, quer seja nos 

centros de hemodiálise, médico de transplante ou médico de família. 

Sempre foi prática desta associação alertar as entidades oficiais, a comunidade clínica e os doentes renais, 

para uma correta e ampla vacinação do grupo que representamos, pois é considerado um grupo de alto risco. 

Porque um plano de vacinação adequado, principalmente no nosso caso pode fazer uma grande diferença.  

Nesta edição da Nefrâmea damos destaque ao evento organizado pela Delegação Regional do Norte da APIR, 

mais uma Caminhada pelo Rim, sendo esta a 5.ª edição. Realizou-se na Póvoa de Varzim, mais concreta-

mente na sua marginal. Foi uma caminhada bastante agradável, com o bom tempo a acompanhar-nos nesse 

dia. Na segunda parte, tivemos mais um momento “À conversa com”, este ano com a participação da Dra. 

Dora Dias, Assistente Social da Diaverum Portugal, e do Enf. Pedro Martins, coordenador do programa do 

exercício físico da Nephrocare Portugal. O tema abordado foi a importância da reabilitação física e mental 

pós-Covid. Foi mais uma excelente iniciativa, organizada pelos colegas da Delegação Norte, retomada após 

dois anos de paragem devido à pandemia. Podem ver esta informação mais desenvolvida nas páginas a seguir. 

Outra iniciativa importante que decorreu foi o webinar sobre o Acompanhamento na Sala de Diálise, da 

iniciativa do nosso Núcleo de Leiria, sobre as responsabilidades e também as limitações das equipas que 

acompanham os doentes em hemodiálise. O vídeo deste webinar continua disponível na nossa página de 

Facebook. 

José Miguel Correia 

Presidente da Direção Nacional 
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DELEGAÇÕES

“Foi uma manhã de sol maravilhosa e um leve frio de mar 
que nos recebeu na Póvoa de Varzim.” 

A Delegação Regional Norte da APIR, dando seguimento a 

uma das suas iniciativas anuais de maior impacto (adiada 

durante dois anos pela pandemia de Covid-19), realizou no 

passado dia 18 de setembro a 5.ª edição da Caminhada 

pelo Rim. 

Esta é uma iniciativa que visa abrir aos nossos associados 

e seus familiares perspetivas de uma vida mais voltada 

para a saúde do que para a doença, onde procuramos pro-

porcionar aos participantes algumas horas de atividade fí-

sica, convívio ameno, conhecimento das regiões visitadas 

e informação sobre os temas mais específicos da insufi-

ciência renal, a nível da prevenção e do tratamento. Este 

ano a temática escolhida para o debate “À conversa com” 

foi a importância da reabilitação física e mental pós-Covid, 

que nos obrigou a confinamentos, a isolamentos de famí-

lia e amigos e a fecharmo-nos sobre nós. 

Fiéis à ideia de passear num ambiente aprazível, voltámo-

-nos este ano para a Póvoa de Varzim, onde percorremos a 

sua bela Marginal, com início junto ao Centro Ocupacional 

da Lapa, seguindo para norte até perto do Bar da Praia, 

onde se fez uma pequena paragem para respirar fundo os 

ares da maresia e um ou outro atrevimento de refrescar os 

pés nas águas frias. O retorno fez-se pelo mesmo cami-

nho, terminando junto à Biblioteca de Praia “Diana Bar”. 

Este trajeto percorreu 3,7 Km repletos de animação, com 

cruzamento com grupos de outras caminhadas que de 

forma animada se saudaram. Neste local viria a realizar-

-se o debate subordinado ao tema “Importância da reabi-

litação física e mental pós-Covid”. 

Os elementos da Delegação Norte chegaram cedo e logo 

instalaram a sua “banca” ao lado do Centro Ocupacional 

da Lapa, que muito gentilmente nos colocou ao dispor as 

suas instalações. Minutos depois, outra Caminhada se afi-

gurava na “banca” ao lado, uma coincidência amigável e 

salutar. As pessoas chegavam e viam duas organizações 

e, orientadas por nós, tudo se encaminhou perfeitamente.  

Enquanto os nossos inscritos iam chegando e recebendo 

o nosso habitual “kit do caminhante”, algumas pessoas se 

aproximavam e perguntavam sobre o evento e se podiam 

participar. Tivemos todo o gosto em elucidá-las e falar so-

bre a nossa causa e, assim, alguns vieram também “cami-

nhar pelo rim”.  

Enquanto a Caminhada decorria, alguns elementos da or-

ganização ficaram a dar os últimos retoques na Biblioteca 

Diana Bar, onde a seguir iríamos ouvir duas intervenções: 

da Dra. Dora Dias – Assistente Social da Diaverum e do 

Enf. Pedro Martins – Coordenador do Programa de Exercí-

cio Físico da Nephrocare. 

O debate “À conversa com” foi pensado de forma algo  

diferente do habitual. Optámos por um modelo informal, 

de proximidade, em que mais do que ouvir os especialis-

tas, fosse possível verdadeiramente dialogar com eles e 

com todos.  

Deu-se início com uma breve apresentação do Enfermei-

ro Pedro Martins, que nos deu uma verdadeira lição da 

importância de nos mexermos, de sermos ativos, de re-

cuperarmos as atividades que nos foram negadas pela 

pandemia. Mais do que ninguém, os insuficientes renais 

beneficiam muito da prática de exercício que não poucas 

vezes é desvalorizada, quer por comodismo, desinteres-

se, desânimo e sobretudo pelo cansaço provocado pelos 

tratamentos que se vai acumulando. Foram dadas dicas 

de como ultrapassar estas dificuldades, de como ganhar 

motivação, de todas as vantagens de ser ativo e de estra-

tégias para o fazer.  

5.ª Caminhada pelo Rim
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De seguida, a Dra. Dora Dias efetuou a sua apresentação 

sobre a importância de retomar a normalidade pós-pan-

demia e essencialmente a importância de reatar relações 

sociofamiliares e de afeto. A importância que a nossa sa-

nidade mental que tanto foi colocada à prova com as res-

trições de contacto próximos, de um simples beijo a um 

filho, um abraço apertadinho a um neto, um cumprimento 

a um amigo, uma despedida de um amigo “caído”, um ba-

tizado, um casamento querido. Já sem falar nas máscaras 

de proteção, que tanto são uma bênção para nos proteger, 

como são ao mesmo tempo de uma violência tremenda, 

não nos deixando ler rostos, reconhecer amigos, tornan-

do-nos reféns da voz e das suas limitações. O ser humano 

não funciona em pleno sem o todo (voz, expressões, ges-

tos), e tudo isto foi um tormento que é urgente recuperar. 

Tudo isso a pandemia nos roubou e de certa forma ainda 

continua a roubar. 

Terminadas as apresentações, iniciou-se o pretendido 

diálogo, com perguntas e respostas (prontas pelos orado-

res), com a ajuda de outros participantes, o que foi verda-

deiramente ao encontro do pretendido. Acreditamos que 

nesta hora e meia de “Conversa” muitas dúvidas foram 

esclarecidas, muitas ideias, experiências e vivências par-

tilhadas, de forma que muito se ganhou na luta pelo re-

gresso à normalidade. 

A sessão terminou na hora estipulada, pois o estômago já 

dava de si, e com a sensação de que a troca de ideias e a 

nossa presença junto dos doentes, familiares e entidades 

é a mais-valia da APIR.  

Conscientes que o número de participantes foi ainda pe-

nalizado pelo receio natural após tão complicado período e 

ainda pela tempestade que ameaçou nos dias anteriores, 

congratulamo-nos, e acima de tudo agradecemos, que te-

nhamos tido cerca de 50 participantes dos 11 aos 83 anos. 

Continuaremos a “trabalhar” em prol dos Insuficientes 

Renais, já na preparação da próxima caminhada, mas não 

só. Vamos continuar a lutar por melhores condições nas 

clínicas de hemodiálise, por melhores condições de trans-

porte para os tratamentos, pela presença de um psicólogo 

nas clínicas, pela melhor divulgação da diálise peritoneal, 

etc., etc.  

Juntos somos definitivamente mais fortes! Apelamos que 

a se juntem a nós, que se façam sócios da APIR, que nos 

ajudem a fazer mais e melhor, que se comprometam com 

a causa, que se juntem às reuniões da Delegação Regional 

Norte, acima de tudo que lutem pelos direitos dos Insufi-

cientes Renais. 

Resta-nos agradecer à Câmara Municipal da Póvoa de 

Varzim, na pessoa da vereadora Dra. Andrea Silva, que de 

forma simpática e prestável nos deu resposta positiva a 

todos os nossos pedidos de ajuda e que de forma abnega-

da fez de tudo para que este evento fosse um sucesso. À 

Dra. Lurdes Adriano, coordenadora da Biblioteca Munici-

pal Rocha Peixoto e Biblioteca de Praia “Diana Bar”, pela 

disponibilidade do local do debate e toda a ajuda logística. 

Ainda ao pessoal da Biblioteca, que num domingo quase 

em cima da hora de almoço nos ajudaram sempre com 

um sorriso. Ao Centro Ocupacional da Lapa pela cedência 

da “banca” do ponto de encontro e, por fim, ao Dr. Nuno 

Coelho, Diretor de Lotas e Portos do Norte e Matosinhos, 

pela cedência do estacionamento da Docapesca da Póvoa 

de Varzim, que foi de elevadíssima utilidade numa margi-

nal balnear com estacionamento pago, mesmo ao fim de 

semana. 

Menções especiais com um muito obrigado: 

• Ao nosso colega (Sócio e Colaborador da APIR Norte)  

 Sr. Benjamim Morim, um Poveiro temerário que ama a  

 sua terra e fala dela de forma apaixonada e que nos  

 contagia. Tem um entusiasmo e dedicação sem paralelo  

 do alto dos seus 83 anos. 

• Ao nosso Presidente da Direção Nacional da APIR, José  

 Miguel, por todo o apoio, incentivo e conselhos que nos  

 forneceu, assim como a coordenadora da APIR, Marta  

 Campos, de uma ajuda inestimável. 

• Ao João Cabete, Presidente da Direção Regional de  

 Lisboa e Vale do Tejo, pelos conselhos, incentivo, por  

 ter aceite ser o moderador no nosso debate que de  

 forma brilhante dinamizou, e principalmente pela  

 amizade demonstrada. 

• Um especial obrigado a todos quantos nos honraram  

 com a sua presença. 

Delegação Regional do Norte
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Realizou-se no passado dia 22 de setembro mais um We-

binar dinamizado pela APIR, desta vez sobre “Acompanha-

mento Clínico numa sala de Diálise”. Como já é habitual, 

este evento foi transmitido em simultâneo através das 

plataformas Zoom e Facebook. 

Foram convidados para este webinar a Dra. Joana Costa, 

médica nefrologista no centro de diálise da DaVita em Lei-

ria e também Diretora do Serviço de Nefrologia do Centro 

Hospitalar de Leiria; e o Enf. João Gouveia, que atualmen-

te se dedica em exclusivo ao tratamento de hemodiálise 

na também na clínica DaVita de Leiria. 

Ao organizar este webinar, o Núcleo de Leiria da APIR pen-

sou nos doentes em tratamento de hemodiálise, sobretu-

do os mais recentes, no sentido de os ajudar a compreen-

der o âmbito de ação da equipa clínica que os acompanha. 

Existem situações em que os doentes apresentam queixas 

de outras patologias não relacionadas com a doença re-

nal e procuram de imediato a equipa da sua clínica, não 

compreendendo que por vezes esse problema ultrapassa 

a capacidade de resolução do seu médico. 

Assim, a Dra. Joana Costa referiu as expectativas tanto dos 

doentes como dos profissionais de saúde, enquadrando a 

ação das clínicas através da Circular Normativa da DGS, 

que elenca todos os elementos que fazem parte do preço 

compreensivo para a diálise, nomeadamente ao nível do 

próprio tratamento em si, medicação, análises clínicas e 

outros meios complementares de diagnóstico. 

O Enf. João Gouveia falou sobre o papel do Enfermeiro 

numa sala de diálise, assim como as suas tarefas e a im-

portância do relacionamento com o doente, uma vez que 

são os elementos da equipa que acabam por desenvolver 

mais proximidade. Por fim, salientou também a importân-

cia do envolvimento e a responsabilidade do doente no seu 

próprio tratamento. 

Seguiu-se um momento de debate, em que diversos es-

pectadores tiveram a oportunidade de partilhar as suas ex-

periências e colocar questões à Dra. Joana e ao Enf. João. 

Agradecemos mais uma vez a colaboração dos oradores e 

toda a sua disponibilidade para este evento que contribuiu 

para um maior esclarecimento e informação dos nossos 

colegas em hemodiálise. Agradecemos também a todos os 

intervenientes que enriqueceram o webinar com as suas 

partilhas e questões. 

Se não teve oportunidade de assistir, o vídeo continua 

disponível na nossa página de Facebook em: 

facebook.com/apir.org.pt 

Carlos Silva 
Delegação Regional do Centro 

Webinar sobre “Acompanhamento Clínico 
numa sala de Diálise” 
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Reunião presencial da DRLVT 

Realizou-se a primeira reunião pre-

sencial da DRLVT da APIR em Se-

túbal, na era pós-covid. Esta reu-

nião teve lugar na Casa da Baía, em  

Setúbal, no passado dia 4 de outubro 

de 2022. 

Nesta reunião compareceram todos 

os elementos que compõem esta De-

legação, a saber: João Cabete, Carlos 

Alves, Conceição Antunes, Anabela 

Cunha, José Silva, Dulce Rodrigues e 

Manuel Serra. Como convidado esteve 

também presente o Presidente da Di-

reção Nacional, José Miguel Correia. 

Durante a mesma foram abordados 

diversos temas referentes ao funcio-

namento desta Delegação, de entre 

os quais saliento aquelas que futura-

mente irão ser as nossas principais 

prioridades. 

Como é do conhecimento geral, esta 

Delegação é membro integrante do 

Grupo Concelhio para as Deficiên-

cias da Câmara Municipal de Setú-

bal Neste âmbito, como vem sendo 

hábito, estaremos a colaborar com 

o mesmo na 14.ª Semana Temática 

da Deficiência, que se realizará na 

primeira semana de dezembro, com 

a nossa habitual atividade de preven-

ção da doença renal crónica. 

Foram também abordados os as-

suntos que vão fazer parte da nossa 

atividade nos próximos meses, de 

onde destaco o Encontro Nacional de 

Dirigentes da APIR, que em princípio 

será no próximo dia 13 de novem-

bro, em Setúbal. Abordámos ainda 

o tema das próximas visitas a unida-

des de hemodiálise, que estiveram 

suspensas devido à pandemia, bem 

como os temas que serão integrados 

no nosso plano de atividades para o 

próximo ano, tendo como exemplo, a 

realização de um encontro de IRC e 

seus familiares em data e local ainda 

a definir. 

A Direção da DRLVT
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COMUNIDADE

Assembleia Geral

Convocatória
De acordo com os Estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária da APIR, para reunir no próximo dia 27 de novem-

bro de 2022, pelas 14:30 horas, na Sede da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, sita na Rua Luiz Pacheco, 

Lote 105-Loja B, Bairro das Amendoeiras, em Lisboa. Devido às contingências atuais, haverá também a possibilidade 

de participação por videoconferência, em condições a anunciar oportunamente no site da APIR. 

A ordem de trabalhos proposta é a seguinte: 

1. Leitura, discussão e Aprovação da Ata da Assembleia anterior; 

2. Discussão e Aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2023; 

3. Revisão de estatutos da APIR: apresentação da proposta de alteração de acordo com recomendações 

da Direção-Geral da Segurança Social, discussão e votação; 

4. Informações e assuntos diversos. 

Se à hora marcada não houver quórum, a Assembleia Geral reunirá trinta minutos mais tarde, com o número de 

sócios presentes e a mesma ordem de trabalhos. 

Lisboa, 26 de setembro de 2022 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Bernardo Carvalho)

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Bernardo Carvalho)

Dia Nacional da Doação de Órgãos
e da Transplantação 

De volta aos eventos presenciais, o Instituto Português 

do Sangue e da Transplantação (IPST) e a Sociedade Por-

tuguesa de Transplantação (SPT) voltaram a assinalar o 

Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação no 

passado dia 20 de julho. Ainda assim, este evento decorreu 

em moldes diferentes de anos anteriores, em que havia 

um convívio entre transplantados e profissionais de saúde. 

Este ano decorreu apenas a sessão solene, no Auditório do 

INFARMED, subordinada ao tema “A Sustentabilidade da 

Doação e da Transplantação”. 

Este dia, oficialmente instituído em 2019, pretende prestar 

um reconhecimento público aos dadores e suas famílias e 

aos profissionais de saúde e sensibilizar a sociedade que 

a doação de órgãos ajuda a salvar a vida ou contribui para 

melhorar a qualidade de vida de muitos doentes.  

O evento começou com a abertura por parte da Dra. Maria 

Antónia Escoval, Presidente do Conselho Diretivo do IPST 

e da Dra. Cristina Jorge, recentemente eleita Presidente 

da SPT. 

Pontualmente, foram visualizados alguns vídeos de crian-

ças sobre o que sabiam sobre o transplante e doação de 

órgãos, que a todos comoveram pela sua simplicidade e 

inocência. 
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Foi referido que no primeiro semestre de 2022 já tinham 

sido realizados 365 transplantes, o que significa que, em 

média, todos os dias se realizaram 2 transplantes (inde-

pendentemente do órgão). 

A sessão foi ainda enriquecida com dois momentos musi-

cais por Helena Carvalho Pereira, soprano. 

Foram também transmitidos dois vídeos preparados pela 

GNR e pela Força Aérea, parceiros fundamentais do trans-

porte de órgãos, com o seu sentido de missão e prontidão 

a qualquer hora do dia ou da noite, como forma de agrade-

cimento e homenagem a estes militares. 

Seguiram-se diversas comunicações por parte de diver-

sos profissionais relacionados com esta atividade, que 

refletiram sobre a sustentabilidade desta atividade, bem 

como os desafios que enfrenta. 

A Dra. Margarida Ivo, Coordenadora Nacional da Trans-

plantação subiu ao palco para anunciar publicamente a 

realização do primeiro transplante renal não dirigido, ou 

seja, um transplante de dador vivo em que o dador man-

tém o anonimato em relação ao recetor. O protagonista 

desde generoso ato foi o Dr. Domingos Machado, nefrolo-

gista aposentado, que temos o prazer de entrevistar nesta 

revista. O Dr. Domingos foi então alvo de uma merecida 

homenagem, recebendo uma enorme ovação por todos os 

presentes. 

Para terminar, o Dr. Lacerda Sales, à data Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde encerrou a cerimónia, deixando 

um agradecimento, quer aos dadores e às suas famílias, 

quer aos profissionais envolvidos na doação e na trans-

plantação de órgãos. 

Se não teve oportunidade de assistir, a gravação do even-

to continua disponível na página de Facebook da SPT em  

facebook.com/SociedadePortuguesaTransplantacao 

Marta Campos 



Os testes são comparticipados? 

O teste à COVID-19 é comparticipado a 100% mediante 
prescrição médica emitida numa unidade de saúde 
do Serviço Nacional de Saúde. 

Testei positivo. O que devo fazer? 

Se testar positivo à COVID-19 e não tiver sintomas ou 
com sintomas ligeiros, não precisa de informar nenhuma 
autoridade. Como em qualquer doença respiratória, 
deve seguir as seguintes medidas de saúde pública: 

• reforçar cuidados de higiene (lavagem frequente 
de mãos, tossir para o braço) 

• procurar diminuir o risco de contágio de terceiros, 
em particular dos mais vulneráveis.  

Apesar de não ser obrigatório, recomenda-se: 

  • uso de máscara 

  • isolamento 

Em caso de agravamento ou persistência de sintomas, deve 
procurar aconselhamento médico, no centro de saúde / unidade 
de saúde familiar ou SNS 24 através do 808 24 24 24 ou, em 
caso de emergência, contactar o 112. 

Já não preciso fazer isolamento? 

isolamento. 

doença 
outras situações de doença. 

Como se transmite o vírus SARS-CoV-2? 

O vírus que provoca a COVID-19 transmite-se através de: 

• contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias 

tosse, espirra ou fala 

• contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície 
ou objeto contaminado com o vírus e que, em seguida, 
contactam com a boca, nariz ou olhos 

Quais são os sinais e sintomas da COVID-19? 

Os sintomas mais frequentes associados à infeção
 pela COVID-19 são: 

  •

  • tosse, ou agravamento do padrão habitual 

  • dores musculares 

  •

  • perda do olfato ou paladar 

Neste momento, o uso de máscara é obrigatório para
pessoas com idade superior a 10 anos no acesso a: 

• estabelecimentos e serviços de saúde 

•

É ainda recomendado o uso de máscara, em particular 
aos mais vulneráveis, em locais de grande concentração 
de pessoas onde não seja possível o distanciamento.

COVID-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial da Saúde à doença provocada pelo vírus 
SARS-COV-2, que pode causar infeção respiratória, cujos sintomas são semelhantes os de uma 
gripe, ou pode evoluir para uma condição mais grave, como pneumonia. 

COV
ID-1

9

C
T



Apresentamos:

A nova página de Instagram 
para os doentes renais

Siga-nos e partilhe as suas 
experiências com outros utilizadores 
nos comentários. Vamos construir 
uma comunidade juntos e seguir a 
página “my.kidney.companion” no 
Instagram.

Conheça o nosso mais recente canal digital, 
"my.kidney.companion" no Instagram.
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Participação Portuguesa nos Jogos Europeus 

para Transplantados e Dialisados 2022 
Os Jogos Europeus para Transplantados e Dialisados de-

correram de 21 a 28 de agosto de 2022 em Oxford – In-

glaterra. Os Jogos Europeus estão abertos para todos os 

recetores de transplante de órgãos sólidos (rim, fígado, 

coração, pulmão, pâncreas, intestino) e medula óssea e a 

dialisados (insuficientes renais em diálise). 

Estes jogos constituem um evento multidesportivo, com 

diversas modalidades como vólei, badminton, ténis, ténis 

de mesa, ciclismo, petanca, natação, dardos, golfe, triatlo 

virtual, minimaratona e atletismo, entre outras. 

Todos os atletas têm como maior propósito a celebração 

da segunda oportunidade de vida, demonstrada pelo su-

cesso do transplante. Todas as equipas procuram repre-

sentar o seu país, os seus dadores e com carinho agrade-

cer o apoio nesta jornada da vida. 

Os Jogos Europeus são organizados pela Federação Eu-

ropeia, a European Transplant and Dialysis Sports Fede-

ration (ETDSF), em estreita colaboração com um comité 

local, este ano a associação inglesa Transplant Sport. 

O Grupo Desportivo de Transplantados de Portugal, enti-

dade nacional membro da ETDSF, fez-se representar este 

ano com 8 atletas nesta competição. Portugal participa 

nos Jogos Europeus para Transplantados e Dialisados 

desde 2008 e nos Jogos Mundiais para Transplantados 

desde 1989. 

À semelhança da Federação Europeia e Mundial, o GDTP 

planeia atividades lúdicas e desportivas direcionadas para 

transplantados e candidatos a transplante, promovendo o 

desporto e sensibilizando também para a doação de ór-

gãos. A doação é um gesto altruísta, considerado como o 

maior ato de bondade entre os seres humanos. 

Atualmente existem milhares de pessoas que precisam de 

um transplante para continuarem a viver ou melhorarem 

a sua qualidade de vida. 

Além da doação de órgãos, este evento visa fomentar a 

partilha de experiências de vida. A vertente psicossocial 

é de extrema importância para a nossa população-alvo e 

para populações semelhantes à nossa, sendo que as ativi-

dades contribuem para a melhoria do bem-estar do doen-

te e permitem igualmente a partilha e conhecimento de 

experiências de vida. 

É através dos testemunhos dos atletas que se consegue 

demonstrar que há vida após transplante, que há desporto 

após transplante. 

A nossa equipa de 8 atletas integrou 2 transplantados he-

páticos, 3 transplantados renais, 1 transplantado pulmo-

nar e 2 transplantados de medula óssea.  

O grupo incluiu 2 atletas femininas e 6 atletas masculinos, 

de entre os quais um elemento com funções adicionais de 

Team Manager e ainda 5 elementos acompanhantes.

André Jorge
32 anos | Funchal  

Transplantado Renal

H. Santa Cruz 

Modalidades:

Natação e Atletismo 

Christian Bayon
66 anos | Lisboa 

Transplantado Medula 

Óssea | IPO Lisboa 

Modalidades:

Ciclismo, Natação 

e Atletismo 

Maria João Taborda
54 anos | Porto  

Transplantada Hepática

H. Curry Cabral 

Modalidades:

Natação 

Team Manager Portugal

Cláudio Mendes 
41 anos | Funchal  

Transplantado Renal

H. Santo António 

Modalidades:

Ténis, Ténis de Mesa 

e Atletismo

Dora Saraiva
56 anos | Costa da Caparica 

Transplantada Renal

H. Santa Cruz 

Modalidades:

Natação, Petanca 

e Atletismo

Pedro Grilo
52 anos | Reguengos de

Monsaraz  

Transplantado Pulmonar

H. Santa Marta 

Modalidades:

Bowling e Atletismo

António Rodrigues
44 anos | Seia  

Transplantado Hepático

H. Curry Cabral 

Modalidades:

Ciclismo 

João Lopes
52 anos | Carcavelos 

Transplantado Medula 

Óssea | IPO Lisboa 

Modalidades:

Ciclismo e Atletismo
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A prestação da equipa portuguesa foi muito satisfatória. 

Portugal classificou-se na posição 16 da classificação ge-

ral, com 16 medalhas, sendo 2 de ouro, 8 de prata e 6 de 

bronze. 

Portugal foi representado pela Team Manager em reu-

niões com os homólogos dos restantes países no sentido 

de apoiar a realização das provas. 

Os portugueses regressaram a casa de coração cheio, 

orgulhosos da sua prestação nos Jogos Europeus para 

Transplantados e Dialisados 2022. Foi incrível vestir a ca-

misola e sentir o apoio de compatriotas ao longo de toda a 

semana nas redes sociais. 

A partilha de experiências e o convívio entre atletas e 

equipas são de facto o mais importante e mais gratificante 

desta participação. O espírito de camaradagem entre os 

elementos da equipa foi fantástico e pretendem continuar, 

em equipa, a representar Portugal nos próximos Jogos 

Mundiais, a realizar em Perth – Austrália em 2023. 

Apesar da barreira financeira associada ao valor de ins-

crição nos jogos internacionais, somos a agradecer aos 

atletas que integraram a equipa e vestiram a camisola. 

Acresce um devido agradecimento ao apoio possível por 

parte do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., 

bem como às Federações que nos apoiaram com a doação 

de equipamentos desportivos. 

O GDTP continuará a incentivar a prática de exercício físi-

co e desporto, dará o seu melhor na prossecução da sua 

missão e procurará, relativamente à vertente competição, 

incentivar mais transplantados e candidatos a transplante 

a viver esta experiência enriquecedora.  

A Direção do GDTP

Aposentação Dr. Lucas Baptista 

O Dr. Lucas Baptista, cirurgião incontornável do Centro 

Hospitalar Universitário Lisboa Norte nas últimas déca-

das, concluiu em setembro de 2022 a sua carreira no hos-

pital, ao completar 70 anos de idade. 

Foi chefe de equipa de Cirurgia Geral da Urgência Cen-

tral durante 16 anos e fez parte, desde 1995, da equipa 

de colheita de órgãos e transplantação renal do Hospital 

de Santa Maria. Coordenador Hospitalar de Doação entre 

2010 e 2012, foi depois Diretor do Gabinete Coordenador 

de Colheitas e Transplantação de 2012 a 2017, tendo sido 

também responsável cirúrgico pela Transplantação desde 

2012 até ao presente.  

Durante todos estes anos, contribuiu para a formação de 

cirurgiões de várias especialidades nas áreas das colhei-

tas multiorgânicas e transplantação renal, além da forma-

ção a internos de várias especialidades cirúrgicas. A to-

dos, colegas e doentes, marcou e todos lhe agradecemos a 

dedicação e o papel importante na história da transplanta-

ção no hospital e lhe desejamos as maiores felicidades!  

Fonte: GCRP CHULN 
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Diminuição de novos casos de Hepatite C 
em Diálise 

O relatório do Programa Nacional 

para as Hepatites Virais da Direção-

-Geral da Saúde, que foi apresentado 

no Dia Mundial das Hepatites, a 28 de 

julho, revelou que o número de novos 

casos de Hepatite C diminuiu nos úl-

timos cinco anos. Um resultado que a 

DGS atribui à aposta em políticas de 

prevenção, diagnóstico e tratamento 

precoce da doença. 

A vigilância da saúde, através da rea-

lização periódica de testes em con-

texto de hemodiálise, é fundamental 

para o diagnóstico atempado das 

hepatites B e C, a adequada referen-

ciação para o tratamento e para a 

microeliminação da hepatite C nesta 

população. Os dados disponibilizados 

pela Sociedade Portuguesa de Ne-

frologia espelham o extremo cuidado 

dos Centros de Hemodiálise perante 

as hepatites virais. Em consequên-

cia, o número de utentes positivos 

tem vindo a baixar de forma consis-

tente nestes últimos cinco anos. 

Este relatório revela ainda a redução 

do número de casos de hepatite B e 

C entre os dadores de órgãos e de 

sangue.  

Fonte: Relatório do Programa Nacional 
para as Hepatites Virais 

OMS revela doenças que mais matam 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou um rela-

tório com dados que indicam que as doenças cardiovas-

culares, o cancro, a diabetes e as patologias respiratórias 

crónicas, a par da saúde mental, são as doenças que mais 

mortes causam no mundo. Provocam cerca de três quar-

tos das mortes mundiais, matando perto de 41 milhões de 

pessoas por ano. 

A OMS alerta para o facto de serem as doenças não trans-

missíveis as que mais vítimas mortais fazem, apesar do 

elevado número de mortes originadas pelas doenças trans-

missíveis, e apresenta esta questão como sendo um dos 

maiores desafios do século na saúde e no desenvolvimento. 

Dados revelados por este organismo revelam ainda que  

a cada dois segundos uma pessoa com menos de 70 

anos morre de uma doença não transmissível, sendo que 

86% dessas mortes ocorrem em países de baixo e médio  

rendimento. 

Cláudia Batista 

PKD Awareness Day 
No dia 4 de setembro celebra-se o 

dia de alerta para a Doença Renal 

Poliquística, uma doença crónica e 

genética, sem cura, que afeta cerca 

de 13 milhões de pessoas em todo o 

mundo. 

Esta doença crónica caracteriza-se 

pelo crescimento descontrolado de 

quistos nos rins, levando o portador 

à hipertensão arterial e outras com-

plicações que acabam por originar 

falência renal. 

Existem dois tipos de doença renal 

poliquística: a Autossómica Domi-

nante e a Autossómica Recessiva. A 

primeira é a mais comum e frequen-

temente presente nos diagnósticos, 

sendo que a segunda só ocorre em 

1 a cada 25 mil crianças em todo o 

mundo. 

Presentemente sem cura, está in-

dicada a alteração do estilo de vida, 

a alteração da dieta alimentar e a 

aplicação de terapêutica medica-

mentosa para retardar a progressão 

da doença. 

O diagnóstico é habitualmente esta-

belecido através de exames de ima-

gem e o acompanhamento é feito 

pelo médico Nefrologista. 

Esta é uma iniciativa da PKD Founda-

tion, promovida com o intuito de aler-

tar para a Doença Renal Poliquística, 

habitualmente silenciosa, e com a 

perspetiva de promover o debate clí-

nico e a procura pela cura. 

Cláudia Batista 

Um rim poliquístico pode ser até 48 vezes 
maior que um rim normal
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Campanha de Vacinação Outono-Inverno  
contra a Gripe e Covid-19 

Está em curso, desde o passado dia 7 de setembro, a cam-

panha de vacinação Outono-Inverno contra a COVID-19 e 

contra a gripe. O processo decorre de forma escalonada, 

por faixas etárias e com atenção às pessoas com outras 

patologias, com o objetivo principal de proteger as pes-

soas mais vulneráveis.  

Estão disponíveis postos de vacinação, localizados em 

centros de saúde e em centros específicos de vacinação. 

Gripe 

A vacina contra a gripe é fortemente recomendada para 

pessoas com mais de 65 anos e doentes crónicos ou imu-

nodeprimidos com 6 ou mais meses de idade. A vacina 

contra a gripe é gratuita, no âmbito do Serviço Nacional 

de Saúde, para as pessoas com mais de 65 anos e tam-

bém para as pessoas com insuficiência renal estádio III e 

IV, em terapêutica de substituição renal crónica (diálise) e 

transplantados ou a aguardar transplante. 

Covid-19 

Este plano de vacinação Outono-Inverno prevê ainda uma 

dose de reforço sazonal da vacina contra a Covid para as 

pessoas pertencentes aos grupos elegíveis para reforço 

sazonal. 

Nos grupos elegíveis para a dose de reforço incluem-se 

transplantados e candidatos a transplante, insuficiência 

renal em diálise e insuficiência renal estádio III, IV e V. 

As pessoas pertencentes a estes grupos devem receber 

esta vacina desde que tenham concluído o esquema va-

cinal primário com qualquer uma das vacinas e indepen-

dentemente do número de reforços realizados anterior-

mente ou de história prévia de infeção por SARS-CoV-2.  

O intervalo recomendado entre a dose de reforço sazonal e 

o evento mais recente (última dose de vacina ou diagnósti-

co de infeção por SARS-CoV-2) é de 4 – 6 meses (intervalo 

mínimo: 3 meses). 

A coadministração da vacina inativada contra a gripe com 

uma vacina contra a COVID-19, pode ser realizada como 

medida de adesão à vacinação. Para a coadministração 

das vacinas contra a COVID-19 e contra a gripe, as vacinas 

devem ser administradas em locais anatómicos diferentes:

• Músculo deltoide esquerdo (braço): vacina contra a  

 COVID-19; 

• Músculo deltoide direito (braço): vacina contra a gripe; 

• Em situações excecionais, as vacinas podem ser  

 administradas no mesmo local anatómico, com,  

 pelo menos, 2,5 cm de distância; 

O Ministério da Saúde envia convocatória a todas as pes-

soas elegíveis com o local e data/hora para vacinação. Caso 

pertença a um dos grupos elegíveis e não seja convocado, 

os médicos assistentes devem emitir uma declaração mé-

dica da sua elegibilidade para vacinação, através da Plata-

forma de Prescrição Eletrónica de Medicamentos (PEM). 

Fonte: DGS 
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Programa Nacional de Doação Renal Não Dirigida 
ou Anónima 

O Instituto Português do Sangue e 

da Transplantação (IPST) iniciou re-

centemente o Programa Nacional 

de Doação Renal Não Dirigida ou 

Anónima, que permite que qualquer 

pessoa seja um dador anónimo em 

vida, sem qualquer relação familiar 

ou afetiva com o dador. 

Durante a última década a doação 

renal não-dirigida ou anónima, tam-

bém denominada por samaritana, 

tornou-se reconhecida na maior 

parte dos países europeus onde não 

existem restrições à dádiva em vida, 

como Espanha, Reino Unido, Dina-

marca, Holanda, Bélgica e Suécia. 

Em Portugal foi decidido enquadrar 

esta nova modalidade no âmbito do 

Programa Nacional de Doação Renal 

Cruzada (PNDRC), alargando as pos-

sibilidades de transplante renal com 

dador vivo. 

Assim, a Circular Normativa N.º 

002/2022 do IPST vem regulamentar 

esta forma de doação, tendo em vis-

ta assegurar os necessários aspetos 

éticos e legais, designadamente, no 

que respeita à motivação do potencial 

dador, confidencialidade e gratuiti-

dade da dádiva. Dada a inexistência 

de uma relação genética ou emocio-

nal entre dador e recetor, revela-se 

essencial uma avaliação psicológica 

mais extensa à seleção destes da-

dores, de forma a conhecer-se a sua 

trajetória altruísta. 

Entre outros aspetos, esta circu-

lar prevê então que os candidatos à 

doação não-dirigida ou anónima se-

rão alocados, preferencialmente, ao 

programa de doação renal cruzada 

com dador vivo, tendo em conta o 

benefício esperado de realização de 

um maior número de transplantes. 

No caso de impossibilidade (incom-

patibilidade) de cruzamento com os 

pares do programa de doação renal 

cruzada em dois cruzamentos, o rim 

do dador será atribuído a um recetor 

em situação de super-urgência (SU) 

ou hiperimunizado, selecionado a 

nível nacional. Na ausência de rece-

tores SU ou hiperimunizados compa-

tíveis, o rim será atribuído ao recetor 

mais compatível selecionado a nível 

nacional. A nefrectomia do dador 

vivo deve ser realizada, sempre que 

possível, por técnicas cirúrgicas mi-

nimamente invasivas.  

Fonte: ipst.pt



NEFRÂMEA

19

ENTREVISTA

Nesta edição da Nefrâmea temos o enorme privilégio de 
entrevistar o Dr. Domingos Machado, antigo Diretor do 
Serviço de Nefrologia do Hospital de Santa Cruz e nome 
indissociável da transplantação renal em Portugal. Para 

doentes renais, com a sua competência e genuíno interes-
se humano, colocou recentemente o seu nome na História 
num gesto inédito no nosso país, ao doar anonimamente 
um rim para uma pessoa da lista de espera, alguém que 
"não pode, não deve e não quer conhecer". Na APIR qui-
semos também homenagear este gesto enorme, do mais 
ilustre altruísmo que se pode registar. 

Tratou-se do primeiro transplante renal com dador vivo 
não dirigido realizado em Portugal, e foi publicamente 
anunciado no decorrer da cerimónia do Dia Nacional da 
Doação de Órgãos e da Transplantação do passado dia 20 
de julho, em Lisboa. 

Conte-nos um pouco das suas origens e de como chegou 

ao curso de Medicina. 

Nasci há 70 anos em Lisboa, cidade onde vivi praticamen-

te toda a vida. Terminei o curso de Medicina em 1975. De-

pois dos internatos gerais, em outubro de 1979, entrei no 

Hospital de Santa Cruz, alguns meses antes da abertura 

ao público, que ocorreu em abril de 1980. Estive no Servi-

ço de Nefrologia de Santa Cruz até março de 2021, altura 

em que me reformei.  

Durante o curso foi tendo algum interesse especial pela 

Nefrologia, ou esse interesse só surgiu mais tarde? 

Durante o curso, percebi cedo que me inclinava mais para 

uma especialização clínica (não me imaginava, por exem-

plo, a ficar num laboratório, sem contacto direto com os 

doentes) e, entre as especialidades cirúrgicas ou “médi-

cas”, também desde cedo me inclinei para estas últimas, 

talvez por também elas, habitualmente, condicionarem 

uma proximidade e continuidade de serviço entre médico 

e doente. 

Pode contar como foi a sua experiência no Serviço Médi-

co à Periferia em 1978? 

Prestei Serviço Médico à Periferia no Alentejo, trabalhan-

do em Moura e outras localidades da região. Foi uma vi-

vência extraordinária: nos anos 70, Portugal era muitís-

simo diferente do atual e essa diferença era ainda mais 

acentuada no interior do País. Havia uma grande escassez 

de meios, com muito analfabetismo e com quase ausente 

acesso a cuidados de saúde. No hospital, todo o trabalho 

de enfermagem era assegurado por freiras de excecional 

dedicação, mas sem formação profissional diferenciada. 

Tinha também de assegurar a criação de galinhas para 

suprir as deficiências das verbas destinadas à alimenta-

ção dos doentes internados. 

Do ponto de vista médico, a insuficiente experiência que 

tínhamos era, pelo menos parcialmente, colmatada pelo 

empenho e brio que havia ao enfrentar situações clínicas 

com que nunca antes tínhamos sido confrontados. 

Dos seus anos de experiência, viveu muitos desenvolvi-

mentos na Medicina em geral, e na Nefrologia em parti-

cular. Que novos desenvolvimentos foram para si parti-

cularmente marcantes, até na sua prática clínica diária? 

A Medicina teve progressos marcantes nas ultimas deze-

nas de anos, mais evidentes na invenção de novos meios 

de diagnóstico, sobretudo os imagiológicos, como a eco-

grafia, a tomografia computorizada e a ressonância mag-

nética. Mas também a Medicina Laboratorial, da química 

à imunológica, as técnicas endoscópicas e as que utilizam 

isótopos trouxeram capacidade de estudar as doenças de 

modo progressivamente mais rigoroso. 

Foram introduzidos meios terapêuticos de grande eficá-

cia, permitindo curar ou aliviar situações até então sem 

perspectivas de terapêutica útil. 

Dr. Domingos Machado 
Médico Nefrologista
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Na Nefrologia, houve progressos importantes no campo 

da hemodiálise, não só por ir havendo monitores mais ri-

gorosos, mas com o abandono do uso de acetato, que era 

causa de muitos acidentes durante os tratamentos e com 

a disponibilidade de eritropoietinas, que levaram a que as 

transfusões sanguíneas, anteriormente frequentíssimas, 

passassem a ser necessárias só raras vezes. A Diálise 

Peritoneal Contínua que, em Portugal, foi iniciada no Hos-

pital de Santa Cruz, continua a ser a melhor opção para 

alguns doentes e alterações dos sistemas e dos protoco-

los têm levado a melhores resultados clínicos. 

Na Medicina de Transplantação, os progressos mais im-

portantes foram na Histocompatibilidade, permitindo ava-

liar com muito mais rigor a probabilidade de aceitação ou 

rejeição de um rim transplantado e na Imunossupressão, 

com o uso de novos fármacos mais eficazes e com menos 

efeitos acessórios. 

Pensa que ainda poderemos assistir no futuro a saltos 

qualitativos tão importantes como os que se viveram nos 

últimos 40/50 anos? 

Sendo sempre difícil adivinhar o futuro, tudo leva a crer 

que o progresso continue a ser exponencial e que tal me-

lhore a longevidade e a qualidade de vida de quem tem 

patologia renal. Mas haverá provavelmente “surpresas” 

com novos agentes patogénicos, como a de que ainda não 

estamos refeitos, de aparecer um vírus desconhecido ou 

de as alterações climáticas condicionarem patologias que 

nem imaginamos. 

Na sua opinião, qual o principal desafio que a Nefrologia 

enfrenta na atualidade? 

Evoluímos pouco na prevenção e diagnóstico mais pre-

coce da muitas doenças renais. Apesar dos progressos 

técnicos da hemodiálise, ainda não foi possível encontrar 

tratamentos de menor duração e, logo, interferência na 

atividade diária dos insuficientes renais. 

Portugal tem,  desde há muitos anos e bem antes do que 

outros países europeus, assegurado o “direito a ser diali-

sado” a todos os portadores de insuficiência renal. Tal tem 

evidentemente custos elevados, mas há que não perder 

essa “conquista”. Persistem alguns problemas no segui-

mento das pessoas com insuficiência renal quando, para 

além dessa patologia, têm outras afeções. Precisa de ser 

desenvolvido algum trabalho de articulação entre presta-

dores de cuidados de saúde a estes doentes. 

Quanto à transplantação renal, embora Portugal seja dos 

países onde se realizam mais transplantações por milhão 

de habitante, há que notar que esses números podem ain-

da melhorar, sobretudo obrigando a que a lei seja cum-

prida, e em que todas as unidades de cuidados intensivos, 

públicas ou privadas, estejam ativos procedimentos de 

deteção de potenciais dadores e de todos os outros pas-

sos que levam à disponibilização de órgãos e tecidos para 

tratarem outros doentes. É acentuada a diferença de efi-

cácia entre várias instituições e não compreendo por que 

razões não são penalizadas ou afastadas pessoas ou ad-

ministrações que, ao longo de anos e anos, não cumprem 

o imperativo ético e legal de colaborar com a Medicina da 

Transplantação, levando a que percam a vida candidatos a 

receber órgãos. Julgo que ao Instituto Português de San-

gue e Transplantação devia ser conferida autoridade exe-

cutiva para resolver negligências de algumas gerências 

institucionais. 

Recentemente foi notícia em todos os órgãos de comu-

nicação social por uma atitude inédita no nosso país, 

ao tornar-se o primeiro dador de rim num processo de 

doação não dirigida, ou seja, doou um rim em vida a uma 

pessoa que lhe é desconhecida. Recorda-se em que altu-

ra esta ideia começou a maturar na sua mente? 

Há uns 20 anos, participei em reuniões onde se discutiam 

as alterações que era necessário introduzir nas normas 

legais sobre transplantação de órgãos, designadamente 

sobre a doação em vida. Conheciam-se alguns casos de 

doação não dirigida feitos nos Estados Unidos da Amé-

rica e em outros países. Quando tal foi abordado nessas 

reuniões, alguns peritos expressaram dúvidas sobre se 

algum dia em Portugal apareceria alguém que se propu-

sesse dar um rim a um desconhecido. Comecei a refletir e 

intimamente a admitir que talvez eu o viesse a fazer. 

Por outro lado, havia receios que, em certos casos, pudes-

se haver encapotadamente, algo de ilícito nessas trans-

plantações efectuadas no estrangeiro. E, por isso, fui de-

fendendo que tal tipo de doação não deveria ser proibido, 

mas que seria de reforçar os métodos de avaliação desses 

eventuais dadores, o que veio a ser contemplado na legis-

lação vigente. 
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Considero um grande e raro privilégio nunca ter tido qual-

quer doença ou problema de saúde relevante. Parecia-

-me que estava em condições de ser dador, mas antes de 

apresentar a minha “candidatura”, efetuei desde finais de 

2018 vários exames que confirmaram que não tinha ne-

nhuma situação que contraindicasse a doação.  

Quando a pandemia Covid começou a abrandar, fiz o pe-

dido oficial para efetuar dádiva não dirigida, escolhendo, 

como a lei prevê, o hospital onde queria que fosse feita a 

cirurgia. Optei pelo Hospital de Santo António. Fui avalia-

do pela equipa desse hospital e, sempre seguindo o que a 

legislação estabelece, por uma equipa de outro hospital, 

o de Santa Maria. Os testes imunológicos foram feitos em 

dois Centros de Histocompatibilidade, no de Lisboa e no 

do Porto. A Coordenadora Nacional de Transplantação su-

perintendeu todo o processo. A confidencialidade foi man-

tida e só os profissionais diretamente envolvidos no meu 

processo conheciam a identidade do dador.  

A logística é complicada sobretudo por o rim de doação 

não dirigida ser enquadrado no sistema de doação cru-

zada e, para maximizar a utilidade de tal doação, serem 

necessárias várias equipas e salas operatórias em funcio-

namento simultâneo. Houve até várias datas agendadas 

para a extração do meu rim, mas tiveram de ser alteradas 

devido a esses problemas logísticos.  

O que o motivou realmente a avançar com esta doação? 

Altruísmo puro, satisfação pessoal, necessidade de cha-

mar a atenção para a importância e a segurança da doa-

ção em vida, ou um pouco de tudo? 

Já referi que me sinto um privilegiado em muitos aspetos. 

Nunca o esqueci, mesmo em momentos duros da minha 

vida pessoal ou profissional. Neste processo, foi confirma-

do que tinha e tenho um estado de saúde melhor do que 

muitas outras pessoas, mesmo muito mais novas. 

É difícil descrever todo o desenvolvimento, na minha 

consciência, da ideia de doar e como ela se tornou um 

imperativo.  

Estou muito contente por saber que a dádiva do meu rim 

levou a que 3 pessoas, cuja identidade não conheço, te-

nham sido transplantadas, por um “efeito dominó”, graças 

ao referido programa de doação renal cruzada. 

Pensei manter sempre o processo confidencial, mas aca-

bei por concordar que a divulgação da minha dádiva po-

deria ser útil, sobretudo junto das pessoas que se sentem 

muito inseguras sobre a eventual doação de um rim a um 

amigo ou familiar. O testemunho de um médico, nefrolo-

gista e que durante muitos anos dirigiu uma Unidade de 

Transplantação, mostra que há uma grande diferenciação 

técnica dos profissionais desta área da Saúde e que es-

tão no terreno conjuntos complexos de procedimentos que 

permitem assegurar uma dádiva de órgão com elevadíssi-

mo grau de segurança. 

Recentemente disseram-me que, desde a divulgação pu-

blica do meu caso, feita no Dia Nacional de Transplanta-

ção, aumentou muito o número de pedidos de avaliação 

por parte de eventuais. Fico contente. 

Agradecemos ao Dr. Domingos Machado a disponibilida-

de para esta entrevista mas, acima de tudo, a sua gene-

rosidade e humanismo, desejando as maiores felicidades 

e muita saúde.  

"Sem palavras!   

 Bem haja Dr. Domingos  

 Machado pelo seu exemplo.  

 Obrigada"

"Que dádiva nobre, 
 um grande bem-haja"

"Bem-haja, grande 

 Dr. Domingos Machado. 

 Uma excelente pessoa"

"Que privilégio termos um  

 Médico com um coração  

 cheio de generosidade.

 A minha gratidão por  

 este gesto tão nobre."

"Excelente médico, e ser  

 humano, não há palavras  

 para agradecer,um bem-  

 -haja e gratidão imensa  

 ao Dr Domingos e a todos  

 os dadores, que Deus os  

 abençoe ."

"Está atitude só podia ser 

 do Dr. Domingos Machado! 

 Grande profissional e que  

 exemplo! Parabéns Dr. e que  

 a sorte o acompanhe! 

 UM BEM-HAJA!"

"Fiquei sem palavras.

 O Domingos é uma pessoa  

 única. Já não existem  

 palavras para o descrever.

 Sabem a pouco.

 Fica um silêncio a rebentar  

 de generosidade.

 Um grande beijinho."

"Não há palavras para este  

 gesto do Dr. Domingos Machado.

 Que seja recompensado com  

 muita saúde e ainda muitos  

 anos de vida. Bem-haja"

Retirado de facebook.com/apir.org.pt
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Os quistos renais

Uma percentagem considerável da 

população geral tem quistos nos rins. 

No entanto, os quistos simples não 

originam sintomas e não são moti-

vo de preocupação nem requerem 

vigilância. Os quistos simples carac-

terizam-se por apresentar uma fina 

parede dentro da qual se encontra lí-

quido do próprio quisto. Estes quistos 

simples não têm septos, ou seja, não 

apresentam divisões no seu interior. 

Também não têm calcificações nem 

uma parte sólida. Os quistos comple-

xos são quistos que apresentam uma 

ou mais destas características, sen-

do classificados de acordo com estas 

em diferentes graus de suspeita de 

tumores malignos. 

Os quistos são por vezes detetados 

ao realizar uma ecografia renal por 

qualquer motivo. Ao serem deteta-

dos, as suas características são ava-

liadas, nomeadamente dimensões, 

forma, limites e eventual presença 

de conteúdo no seu interior. Em caso 

de características suspeitas, realiza-

-se habitualmente vigilância com 

exames de imagem a intervalos re-

gulares, de modo a permitir ver se 

as características dos quistos evo-

luem desfavoravelmente. Pode ser 

necessário realizar ecografia renal, 

tomografia axial computorizada ou 

ressonância magnética nuclear. Em 

caso de suspeita de cancro, é habi-

tual serem realizados procedimentos 

mais invasivos como nefrectomia, 

isto é, a remoção do rim através de 

uma operação. A remoção pode im-

plicar retirar parte do rim, nefrecto-

mia parcial, ou a totalidade do rim, 

nefrectomia total. 

Por vezes, os quistos renais podem 

apresentar complicações, tais como 

infeção ou hemorragia devido a 

rotura do próprio quisto. Neste caso, 

podem surgir sintomas como dor 

sobre o rim, febre ou hematúria, 

correspondendo a urina vermelha 

devido à presença de sangue. É habi-

tual serem realizados exames com-

plementares de diagnóstico como 

análises ao sangue e exames de 

imagem, de modo a esclarecer a si-

tuação e realizar o tratamento mais 

indicado. Dependendo da gravidade, 

poderá ser necessário tratamento 

em internamento.  

Em crianças, os quistos podem exis-

tir devido a malformações fetais não 

hereditárias, a doenças genéticas ou 

serem mesmo adquiridos. As mal-

formações fetais não hereditárias 

correspondem a malformações que 

ocorrem durante o desenvolvimento 

no útero e que já estão presentes no 

nascimento. Um exemplo é a displa-

sia quística renal. De entre as doen-

ças genéticas que podem originar 

quistos renais destaca-se a doença 

renal poliquística autossómica domi-

nante e a doença renal poliquística 

autossómica recessiva. De salientar 

que existem ainda outras doenças 

genéticas, felizmente mais raras, 

que podem também originar quistos 

renais. Em algumas destas doenças 

os quistos podem desenvolver-se 

também noutros órgãos, como o fí-

gado e o pâncreas. 

Além das causas de quistos renais 

indicadas existe ainda a chama-

da doença renal quística adquirida. 

Estes quistos desenvolvem-se em 

doentes com doença renal crónica 

em fase avançada que realizam há 

vários anos hemodiálise ou diáli-

se peritoneal. Estes quistos podem 

surgir em crianças ou adultos, inde-

pendentemente da causa da doença 

renal crónica e a sua probabilidade 

aumenta com o tempo em diálise. 

Podem desenvolver-se quistos bila-

terais, ou seja, nos dois rins. Este é 

um dos motivos para estas pessoas 

realizarem regularmente exames de 

rotina como a ecografia renal. Feliz-

mente, a grande maioria dos quistos 

que se desenvolvem na doença renal 

quística adquirida não originam sin-

tomas e são benignos. 

Dada a frequente evolução para 

doença renal crónica estádio 5, im-

porta detalhar a doença renal poli-

quística autossómica dominante. É 

a doença renal hereditária mais fre-

quente, ocorrendo em aproximada-

mente 1 em cada 400 a 1000 pessoas. 
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De salientar que a doença pode tam-

bém ocorrer devido a mutações que 

surjam durante a formação do em-

brião, ou seja, que não estavam pre-

sentes em nenhum dos pais. Nesta 

doença, desenvolvem-se ao longo da 

vida quistos renais em número pro-

gressivamente maior e de maiores 

dimensões. Os quistos vão comprimir 

o tecido adjacente ao rim, o qual vai 

perdendo função. Apesar de algumas 

pessoas poderem não apresentar 

sintomas, a longo prazo uma percen-

tagem elevada necessita de diálise. É 

a causa da doença renal crónica em 

cerca de 5% das pessoas que iniciam 

diálise e a idade habitual de início de 

diálise é entre os 50 e 70 anos. 

É frequente as pessoas com doença 

renal poliquística autossómica domi-

nante terem também outras compli-

cações da própria doença, incluindo 

hipertensão arterial, infeção do trato 

urinário, alteração das característi-

cas da urina (ex.: hematúria), litíase 

renal, dor abdominal e presença de 

quistos no fígado e pâncreas. A pre-

sença de dor abdominal e sobre os 

rins está relacionada com o aumento 

das dimensões renais e compressão 

dos órgãos adjacentes. Existe ainda 

aumento do risco de hérnias abdomi-

nais, de presença de divertículos no 

cólon e de aneurismas cerebrais. De-

pendendo dos antecedentes pessoais 

e familiares do doente, poderão estar 

indicados exames complementares 

de diagnóstico. 

O diagnóstico é habitualmente esta-

belecido através de ecografia renal. 

Em caso de dúvida sobre se a pessoa 

tem a doença ou se pode transmitir 

a eventuais futuros filhos, poderá ser 

realizado teste genético. Dependen-

do da evolução da doença, está indi-

cado tratamento para retardar a sua 

evolução, incluindo alteração do es-

tilo de vida, alteração da dieta e me-

dicação. De salientar que a maioria 

das pessoas com doença renal poli-

quística autossómica dominante tem 

possibilidade de realizar uma vida 

normal a nível pessoal e profissional. 

De destacar ainda que, em caso de 

necessidade de diálise ou transplan-

tação renal, apresentam em média 

um prognóstico melhor do que as 

pessoas com outras causas de doen-

ça renal crónica. 

A doença renal poliquística autos-

sómica recessiva, felizmente rara, 

apresenta maior gravidade, dado que 

os doentes apresentam necessidade 

de diálise numa idade bastante mais 

jovem. O diagnóstico é tipicamen-

te realizado durante a infância, ou 

mesmo antes do nascimento, atra-

vés de ecografia realizada durante 

a gravidez. A incidência estimada é 

de 1 em cada 20.000 pessoas. Nesta 

doença, de transmissão recessiva, a 

mutação está presente em ambos os 

pais. Apesar de não terem a doença, 

os pais têm uma cópia do gene com 

mutação e são portadores da doença. 

Concluindo, após o diagnóstico de 

quistos renais é importante ser rea-

lizada uma consulta de modo a que a 

situação clínica seja avaliada. A pre-

sença de quistos renais é um motivo 

frequente de preocupação, mas que 

felizmente na grande maioria dos ca-

sos não tem impacto clínico relevan-

te para os doentes e suas famílias. 

Miguel Bigotte Vieira 
Médico Nefrologista 
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O meu nome é Manuela da Silva Mar-

ques Pereira, tenho 38 anos, sou ca-

sada e tenho dois filhos lindos.  

Entrei nesta vida de doente renal 

em outubro de 2014, quando numas 

simples análises de rotinas recebi a 

notícia. Para mim não foi um grande 

choque, porque sempre cresci com 

esta realidade, porque tinha um tio a 

fazer hemodiálise e um pai já trans-

plantado há mais de 30 anos. 

Passado um dia de ter recebido as 

análises, fui internada de urgência 

no Hospital de Santa Maria, em que 

me deram a escolher dois tipos de 

tratamento: diálise peritoneal ou he-

modiálise. Depois de muito ponde-

rar, escolhi a diálise peritoneal, que 

até hoje não me arrependo de ter 

escolhido.  

Foi-me colocado um cateter na bar-

riga, que é basicamente uma “man-

gueira”. Consegui aguentar ainda um 

mês sem tratamento, para o cateter 

ficar pronto a ser usado, e duran-

te este tempo aprendi a fazer diáli-

se manualmente. Depois aprendi a 

Manuela Pereira
trabalhar com a máquina, e tudo foi 

correndo sobre rodas. Trabalhava e 

fazia uma vida normal. Passado um 

ano, ganhei uma infeção no orifício 

do cateter e, depois de muitos an-

tibióticos, lá teve de ser retirado, e 

foi colocado outro do lado esquerdo. 

Estive 15 dias sem fazer tratamento, 

até poder usar o novo cateter. 15 dias 

era pouco, mas os meus valores es-

tavam demasiados altos, experimen-

támos mesmo assim e felizmente 

correu bem.  

Passado um ano, no dia 5 de maio, 

recebi a tal chamada que tanto es-

peramos, de Coimbra, a dizerem que 

tinham um rim para mim. Lá fui eu e 

nunca mais me esqueço do que dis-

se ao meu filho de 5 anos: “A mãe vai 

ficar boa”. É o que esperamos, mas 

infelizmente não foi assim. 

Fui transplantada por volta das 

20h00. No dia seguinte tudo corria 

bem, os valores baixaram, devagar, 

mas baixaram, até que depois deixei 

de urinar e os meus valores voltaram 

a subir. Fiz ecografias e mais eco-

grafias e só me diziam que não viam 

nada de anormal nas ecografias.  

Passado uns cinco dias comecei a 

ganhar febres altas e a cicatriz co-

meçou a infetar. Foi-me colocado um 

cateter na virilha para iniciar a he-

modiálise, pois o rim novo não estava 

de todo a trabalhar. Fiz as sessões 

todas cheia de febres altas, até que 

no dia 18 de maio, passado 13 dias do 

transplante, e no dia dos meus anos, 

o rim foi retirado, pois já estava a 

“apodrecer” dentro de mim.  

Passado uns dias foi-me colocado 

outro acesso no pescoço. No dia 3 de 

junho tive alta, pois o antibiótico po-

dia ser administrado durante as diá-

lises. Fui colocada na clínica DaVita 

das Gaeiras.  

Como tinha muita vontade em voltar 

para a diálise peritoneal, fui a uma 

consulta a Santa Maria para ver se 

poderia reiniciar, e assim foi, reini-

ciei, mas por pouco tempo.  

Passado 15 dias voltei a ganhar fe-

bres altas, fui às urgências do Hos-

pital de Santa Maria e fiquei inter-

nada de imediato. Depois de muitos 

exames e mais exames, chegaram à 

conclusão que a febre vinha do ca-

teter da diálise peritoneal. Fui logo 

operada para o extrair, e foi-me dito 

que a infeção já estava no trajeto e, 

se tivesse passado para o peritoneu, 

não tinham antibiótico para esse tipo 

de bactéria! 

Depois de tudo estar bem e de ter 

de voltar a hemodiálise, estive um 

ano para me fazerem um acesso no 

braço. Depois de muito pedir e ter de 

me chatear, lá me chamaram para 

ser feito. Mesmo sabendo que os 

acessos são muito suscetíveis a infe-

ções. Mas pronto, cá estou na clínica 

de diálise. Por enquanto tudo corre 

bem, tudo dentro do normal.  

Nesses anos todos depois do trans-

plante, foi-me dito na última con-

sulta de pré-transplante renal em 

Coimbra que a minha chance de vol-

tar a ser transplantada é de 1 em 3 

milhões, pois o meu organismo ga-

nhou demasiadas defesas contra os 

rins que poderiam ser compatíveis 

comigo.  

Deram-me 3 hipóteses: ou entrar na 

lista de superurgentes nacional (que 

pode não ser aceite); ou transplante 
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de dador vivo (coisa que sempre ex-

cluí); ou continuar em hemodiálise. 

Neste momento, e penso que será 

para sempre, vou escolher a hemo-

diálise. Infelizmente, o meu caso não 

correu bem, e não vejo o transplante 

como muitos nos querem fazer ver, 

uma solução ou uma cura. Isto quan-

do corre bem, porque quando não 

corre, ficamos com sequelas físicas 

e psicológicas.  

Vou estando na diálise três vezes por 

semana no terceiro turno, e quero 

salientar a importância das clínicas 

de hemodiálise para quando existe 

pessoal mais novo, ainda com vonta-

de de viver e com a vida ativa. Tentem 

juntar essa malta nova, porque a mim 

por mais que me desse bem com os 

meus antigos colegas de sala, desde 

que fui colocada com os meus novos 

companheiros de luta, que são mais 

da minha idade e malta que brinca 

durante as sessões, faz com que tudo 

seja mais fácil e não vou com aquela 

tristeza que antes sentia. Saio de lá 

mais animada e com vontade de se-

guir em frente. Agradeço aos meus 

colegas de sala por me aturarem… e 

eu a eles! 

Quero acabar para agradecer à mi-

nha família, que de tudo fazem para 

me ajudar, aos meus filhos e mari-

do que sempre estão lá quando não 

estou nos “meus dias” e a paciência 

que têm, porque eu sei que para eles 

também não é fácil.  

Muito obrigada também a essa mu-

lher forte que me convidou para es-

crever este texto. Cláudia, obrigada! 

Manuela Pereira 
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Durante os dois anos de pandemia, com vários períodos 

de isolamento, com restrições e mais restrições, mudar 

de clínica de hemodiálise (dentro ou fora do país) era im-

possível, ou quase. As férias de 2020 e 2021 acabaram por 

ser improvisadas, uma vez que a diálise teria de ser fei-

ta na “minha” clínica habitual. Como tal, este ano tinha 

mesmo de mudar de ares. Com o levantar das restrições, 

optei por fazer férias dentro do nosso país. Tinha imen-

sas saudades da região do Douro, zona onde passava as 

minhas férias em criança. Os meus pais são ambos de lá. 

O problema é que na zona onde iria ficar, em Moimen-

ta da Beira, mais especificamente numa pequena aldeia 

chamada Nagosa, não existe clínica de hemodiálise e as 

clínicas mais perto ficam todas a uma hora de distância 

ou mais. No entanto, não foi isso que me impediu de se-

guir com os planos, apenas tive de os adaptar! Depois de 

alguma pesquisa e de calcular as distâncias (e opções), 

escolhi Vila Real, mais especificamente a clínica de hemo-

diálise Tecsam. E porquê Vila Real? Porque, por feliz coin-

cidência, tenho familiares que moram nessa zona e nos 

dias de diálise poderia ficar com eles! Acabou por ser uma 

decisão “dois em um”, ia matar saudades da família, fazia 

diálise e ainda sobrava tempo para passear naquela zona 

tão bonita e verde (pelo menos o que escapou aos fogos).  

Com os planos feitos, foi altura de falar com a minha clí-

nica, que de imediato fez o pedido à Tecsam de Vila Real 

e, qual não foi o meu espanto, quando no dia seguinte ao 

meu pedido, me ligam a confirmar que estava tudo apro-

vado, clínica e horário pretendido! 

Nem queria acreditar, fiquei tão feliz que só dizia “Ena, já? 

Obrigada! Obrigada!” Com clínica e horário confirmados 

conseguimos planear melhor os nossos dias. 

Muitos foram os locais que visitei, como Moimenta da Bei-

ra, Nagosa e Arcos (aldeias onde os meus pais nasceram). 

Passeei por aqueles montes, tanto de carro como a pé, 

perdida no meio daquele verde e com aquelas paisagens 

de cortar a respiração. Fui à Barragem do Vilar, a Lame-

go, onde não faltou a visita ao Santuário de Nossa Senho-

ra dos Remédios e onde, por sorte, apanhei as festas da 

zona. Passei pela Régua onde só faltou comer os peixi-

nhos à beira do rio e claro, Vila Real, local onde fiz diáli-

se e onde aproveitei também para passear com a família. 

Viajar cá dentro ou visitar as nossas raízes  
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Aqueles montes, o rio Douro, o verde e o azul do céu, que 

saudades tinha de respirar aqueles ares! 

Quanto à diálise, quando mudamos de clínica vamos sem-

pre um pouco apreensivos, seja por não conhecermos o 

local, ou porque temos receio que algo não corra bem no 

processo. Um dos meus receios é o acesso vascular, que 

nem sempre é fácil de picar e volta e meia “decide armar-

-se em difícil”. Como tal, estava um pouco apreensiva.  

Mas assim que cheguei à clínica fui recebida com toda a 

simpatia e atenção. Chegada a hora do tratamento, fui en-

caminhada para me pesar e logo depois para a sala onde 

iria fazer o tratamento (o processo é ligeiramente diferen-

te na minha clínica). As enfermeiras que me receberam, 

assim que me viram disseram logo “Ah, é a menina que 

faz hemodiálise noturna!” com um grande sorriso no ros-

to. Durante o processo de conexão, e para aliviar algum 

nervosismo da minha parte, fomos falando sobre férias, 

hemodiálise noturna e claro, da maravilhosa comida da 

zona. Do princípio ao fim, correu tudo bem, 4 horas de tra-

tamento que acabaram por passar rápido (habitualmente 

faço 6 horas por fazer hemodiálise noturna).  

É tão bom sermos recebidos assim, com tanta simpatia. 

Na última diálise até fiquei com pena de não ficar mais 

tempo. Saí de lá feliz, porque a diálise correu sempre bem 

(picadas incluídas) e de coração cheio por ter sido tão aca-

rinhada por todos.  

É tão bom sentir o regresso à normalidade, mesmo que 

ainda com alguns cuidados. Após dois anos pude final-

mente visitar a minha família e o meu Douro. Que sauda-

des tinha da vida de aldeia, daqueles cheiros e daqueles 

montes.  

Os tratamentos ocupam uma grande parte da nossa vida, 

mas o restante tempo somos nós que decidimos como o 

preencher. Assim sendo, que seja a viver fazendo aquilo 

que mais nos preenche o coração e a alma.  

Fazer hemodiálise não significa estar preso a um local ou 

a uma clínica. É fundamental quebrar a rotina e sentir a 

liberdade de fazer férias num local à nossa escolha, seja 

ele dentro ou fora do nosso país.  

Viver para além da nossa doença é fundamental, se não 

mesmo vital. 

Sónia Cartaxeiro
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NUTRIÇÃO
Existem várias preocupações que inundam a cabeça de um portador de insuficiência renal na hora da refeição! Estarei a 

aumentar o potássio? Será que os níveis de fósforo vão extrapolar? E os do cálcio ou magnésio? Quanto estarei a comer de 

sódio? E as proteínas, o que faço com elas? 

A verdade é que estes pensamentos muitas vezes levam a perdas de peso involuntárias, ao aumento de mal-estar e ansie-

dade, à falta de apetite e, ainda, à monotonia alimentar! É fundamental compreender, em primeiro lugar, que o ser humano 

precisa de comer para se manter vivo e para gerar energia, e que é a partir da alimentação que garantimos o equilíbrio e a 

saúde das nossas células e dos nossos órgãos. Portanto, é imprescindível comermos! 

Mais ainda, é fundamental compreender que estas preocupações ou a prioridade em cada um dos parâmetros destas 

preocupações, vai depender de cada portador desta doença e de cada fase da doença. Ou seja, para uns o sódio pode ser a 

preocupação principal, enquanto que para outros o fósforo poderá ser o mineral mais descompensado. Deve-se compreen-

der, por isso, não só que é fundamental comer, mas que a escolha dos alimentos deve seguir uma prioridade momentânea: 

se tem o potássio mais elevado, se o sódio é que deve ser vigiado atentamente até às próximas análises, dando prioridade 

a um dos fatores de possível “restrição” ou escolha alimentar.  

Contudo, independentemente de os sais minerais se encontrarem estabilizados, existe sempre um fator em que o consumo 

se deve manter diminuído em comparação ao consumido por indivíduos considerados saudáveis. Este fator é a proteína, 

principalmente a proteína animal. 

Assim sendo, hoje, seguindo as recentes guidelines da KDIGO e KDOQI, damos ênfase à redução do consumo de proteína, 

com um prato com pouquíssima quantidade deste macronutriente que tantas dores de cabeça causa no momento da refei-

ção para esta população. Uma forma de diminuir a proteína diária, a formação de creatinina e as proteínas totais no sangue 

ou mesmo as proteínas na urina!

Gratinado de sobras de batata

Informação nutricional 

por porção (100g):

• Calorias: 123  kcal

• Proteína: 1,8 g 

• Hidratos de Carbono: 28,1 g 

• Gordura: 4,45g 

(dos quais saturados apenas > 0,06g)  

• Sódio: 77,42 mg 

• Potássio: 238,3 mg 

• Fósforo: 44,5 mg 

• Fibra: 2,9 g

Mariana Tomaz | Nutricionista 

NOTA: Caso seja um utente de diálise, deve manter uma fonte de proteína às refeições principais, de forma a regular a 

sua proteína. Assim, para a próxima receita poderá juntar tofu previamente marinado em molho de mostarda, azeite e 

pimentão doce. 
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NUTRIÇÃO

Ingredientes (4 porções):  

• 150g de espargos 

• 100g de feijão verde 

• 300g de sobras de batata assada demolhada em gomos 

• 4 colheres de sopa de azeite 

• 1 alho francês 

• 30g de tomate sem casca e sem sementes 

• 2 colheres de sopa de cebolinho fresco picado 

• Polvilho de mandioca ou levedura vegetal (opcional) 

• 200g de tofu marinado em pimentão doce e mostarda

(utente dialítico)

Preparação: 

• Demolhar a batata durante o dia anterior em duas águas. 

• Pré-aquecer o forno a 180ºC. 

• Eliminar a base fibrosa dos espargos, retirar a parte espigada e cortar a restante em rodelas. 

• Numa frigideira, fazer um refogado com azeite e o alho francês cortado às rodelas finas. 

• Juntar a parte espigada dos espargos e o feijão verde e saltear até dourar e retirar da frigideira (guardar os espargos). 

• Cozinhar na frigideira com azeite as rodelas do espargo (sem as espigas) e o tomate durante 5 minutos. 

• Num tabuleiro, envolver as sobras de batata (previamente fervidas em duas águas) e a primeira mistura da frigideira e 

levar ao forno durante 3 minutos. 

• No caso de usar o tofu, numa frigideira com azeite colocar o tofu aos cubos finos ou esfarelado, até ficar dourado. 

• Juntar tudo e envolver no forno por mais 3 minutos com o polvilho de mandioca ou levedura vegetal. 

• Salpicar com cebolinho picado e servir com pão branco ou arroz. 
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CULTURA
Atenas

(Atenas) foi o berço da democracia. A cidade de 

Atenas tem uma história no início da sua existência de 

conquistas e alterações políticas. Conheça a história des-

ta cidade desde a sua fundação até se tornar o centro po-

lítico, económico e cultural da Grécia nos dias de hoje. O 

seu nome deve-se à sua deusa protetora, Ateneia, nascida 

da cabeça de Zeus, cuja história se pode confundir com a 

da própria Grécia. 

Os primeiros povoadores foram diferentes etnias de jó-

nios. Os jónios eram um povo indo-europeu que se esta-

beleceu na Ática e no Peloponeso e foram depois para a 

Ásia Menor pela chegada dos dóricos. Estabeleceram-se 

ao lado do penhasco onde, mais tarde, seria construída a 

Acrópole. Naquela época, eles organizavam-se em reinos. 

Segundo a mitologia, Cécrope, ou Cécrops, de origem 

egípcia, foi o primeiro rei da região Ática e a quem se 

atribui a fundação de Atenas. Até o século X a.C., os seus 

habitantes reuniam-se em doze cidades e, desde o princí-

pio, Atenas ostentou a supremacia sobre o resto das pólis 

(cidades independentes cujo governo era exercido por ci-

dadãos livres, na antiga Grécia). 

A história de Atenas foi evoluindo desde primitiva monar-

quia à aristocracia, e dessa à democracia. 

No século VII a.C., a monarquia foi substituída por um 

arcontado perpétuo, uma espécie de monarquia eletiva, 

organizada pela oligarquia e formada por nove membros 

eleitos a cada ano pelos eupátridas, os descentes dos no-

bres que conquistaram a região de Ática. Esta situação le-

vou ao descontentamento popular e fez com que a aristo-

cracia pouco a pouco fosse fazendo concessões às outras 

classes. Para evitar os abusos de poder, foi estabelecido 

pela primeira vez que as leis ficassem escritas. O primeiro 

legislador foi Drácon, que em 621 a.C. ditou um código de 

leis que passaria à história como exemplo de severidade, 

mas que foi um grande passo frente à barbárie da justiça 

primitiva. 

Pisístrato foi o tirano que chegou ao poder e que enrique-

ceu Atenas durante sua tirania. Pisístrato foi sucedido pe-

los seus filhos, que foram ainda piores, provocando revol-

tas populares nos anos seguintes. 

Com a chegada de Clístenes, o líder do movimento demo-

crático em 508 a.C., foi quem concedeu a cidadania a todos 

os homens livres e deu a Atenas a sua organização política 

definitiva. Podemos afirmar que esse ano é considerado o 

ano de nascimento da democracia em Atenas. Clístenes 

passaria à história pela criação da figura do “ostracismo”. 

O século V foi chamado de “O Século de Péricles”, um po-

lítico que marcou com letras de ouro a sua passagem pelo 

poder. Péricles impulsionou a democracia, estabeleceu 

o direito aos espetáculos gratuitos para a plebe, rodeou-

-se de artistas e escritores que exaltavam o esplendor de 

Atenas, embelezou a cidade com o dinheiro fornecido pe-

los aliados e as ciências receberam um grande impulso. 

Também reconstruiu a Acrópole, mandou construir o tem-

plo de Atena Nice e Erecteion e, o Partenon o símbolo de 

Atenas. Nesse século, a população de Atenas chegou a ter 

250.000 habitantes. 

A história de Atenas durante o século V a.C. está marcado 

pelas invasões persas e a guerra contra Esparta. Atenas 

manteve o seu poder graças às suas riquezas, mas a peste 

que surgiu do amontoado de população que fugia da guer-

ra e das lutas civis entre democratas e oligarcas, debilitou 



a cidade. O próprio Péricles morreu por causa da peste. 

Esparta pactuou com os persas a cedência das capitais 

jónias em troca da sua armada. Com esse poder marítimo, 

em 405 a.C. aniquilaram os atenienses na Batalha de Ego-

sótamos e a vencedora Esparta impôs a Atenas um comité 

aristocrático, o governo dos “Trinta Tiranos”. A partir do 

século IV a.C., Atenas entra numa nova crise que a levará 

à decadência social, cultural e política. 

Filipe foi sucedido por Alexandre Magno, que não deu 

tempo à cidade para se erguer. Alexandre iniciou o cha-

mado período helenístico. Durante vários anos, Atenas foi 

o principal foco das artes e das ciências. 

Em 529, Justiniano mandou fechar as escolas filosóficas 

de Atenas e os templos foram transformados em igrejas. 

Atenas tornou-se o centro da rebelião pagã contra o cris-

tianismo e nela se instalou Juliano, o Apóstata. 

Entre os séculos XIII e XV a cidade mudou de mãos  

várias vezes até que, em 1456, foi ocupada pelos turcos  

de Mohamed II e as suas igrejas foram convertidas em 

mesquitas. 

Em 1687, passou ao poder veneziano. Durante a sua ocu-

pação, ocorreu a explosão de um paiol turco que destruiu o 

Partenon e, um ano depois, Atenas voltou ao domínio turco. 

Em 1821, durante a Guerra da Independência Grega, Ate-

nas foi saqueada. 

Em 1832, as potências ocidentais criaram um protetorado 

e Oto, filho de Luís da Baviera, foi proclamado rei da Gré-

cia. Durante o seu reinado, a cidade mudou o seu perfil 

com a construção de diversos edifícios públicos e, em 18 

de setembro de 1835, Atenas tornou-se a capital do reino 

da Grécia. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Grécia declarou-se 

neutra. Apesar disso, foi invadida pelas tropas italianas, 

mas os gregos acabaram por vencer. Pouco depois, as tro-

pas nazis acabaram com a resistência grega. 

Em 1981, a Grécia passou a fazer parte da União Europeia 

e, em 2001, tornou-se membro da zona Euro. A incorpora-

ção na União Europeia e os Jogos Olímpicos de 2004 im-

pulsionaram grandes obras de infraestrutura. 

A cidade de Atenas é atualmente o centro político, econó-

mico e cultural da Grécia, e um destino turístico de grande 

importância internacional. 
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FALE CONNOSCO
CORREIO DOS LEITORES

OBITUÁRIO
Pela irmã do nosso associado Luís Fernando Oliveira Santos, tomámos conhecimento do seu fa-

lecimento no passado dia 21/7/2022. Era sócio desde 1985 e residia na Freixofeira (Torres Vedras). 

Esteve transplantado entre 1988 e 1997 no Hospital da Cruz Vermelha. Fazia hemodiálise na clínica 

Diaverum de Torres Vedras. Foi sempre um sócio muito empenhado e interessado, tendo pertencido 

à Direção da APIR e à Delegação de Lisboa. 

Saúde mental e insuficientes renais 

Em Portugal, grande parte dos insuficientes renais, para além de possuírem vastas comorbilidades, entre elas graves 

problemas de saúde mental, têm a sua liberdade de movimentos condicionada pela existência de um monopólio de clínicas 

privadas que satisfazem a sua clientela privada, estrangeiros e turistas, entre outros. 

Estas clínicas são financiadas pelo Estado, no entanto não cumprem com a sua função, que é acima de tudo, prestar um 

verdadeiro serviço público. 

Abrem e fecham em função das suas direções internacionais. Os cidadãos portugueses, que financiam o Estado, têm a sua 

liberdade de movimentos castrada, devido a políticas submissas, e insuficientes, que não respondem às necessidades dos 

cidadãos, que sofrem de insuficiência renal e problemas graves de saúde mental. 

Apesar da audiência que foi pedida pela Associação Portuguesa de Insuficientes Renais à Ministra da Saúde, Dra. Marta 

Temido, cuja audiência foi acolhida por um adjunto do Sr. Secretário de Estado, para resolver este assunto, continuamos 

a gritar para o vazio. Abram turnos e contratem profissionais para que os portugueses que sofrem de insuficiência renal, 

pagam as contas e têm graves problemas de saúde mental, possam ter direito à liberdade.  

Sabemos que nesta altura alguns contam trocos, outros nem trocos têm para contar, quase todos pensam em sardinhas 

e outros em caviar e outros ainda em apenas se poderem movimentar.  

Portugal ratificou a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, onde as pessoas com doenças mentais se 

incluem.  

Façam o favor de fazer algo rapidamente, porque, afinal, todos nós um dia seremos pessoas realmente humanas! 

Luís Oliveira 

Ao fazer 54 aos em 2018, constatei que nessa data tinha 

cumprido mais de metade da vida a combater a insuficiência 

renal crónica em estádio terminal, já que foi no meu 27.º 

aniversário que iniciei a hemodiálise em Sinsheim, Alema-

nha. Como habitual, este combate teve várias etapas, sem-

pre acompanhadas pela Associação, que desde o primeiro 

momento que vim à Sede, me “capturou” para os Órgãos 

Nacionais e nunca mais abandonei.  

Depois de um transplante, com rim doado pela minha mãe 

Manuela, sócia honorária da APIR, voltei à hemodiálise no 

final do ano de 2007, onde ingressei na Clínica FMC no Lu-

miar, onde fui acompanhado por excelentes profissionais, 

dos quais destaco a Dr.ª Clara Mil-Homens, que prontamen-

te me colocaram no regime de diálise autónoma noturna, 

com evidentes vantagens a nível de eficácia de tratamento e 

gestão da vida profissional e familiar. 

Embora o período, perto de quinze anos, em que o trans-

plante funcionou, me tenha dado grandes oportunidades e 

realizações, deixaram um rasto de anticorpos no organis-

mo que tornaram muito problemática a hipótese de surgir 

um rim compatível. Mas, como já me disseram, tive recen-

temente o um “duplo prémio” de lotaria. O primeiro, foi 

a vontade da minha irmã mais nova na doação, a quem 

estou eternamente grato. Em segundo, o facto de a com-

patibilidade mútua, não sendo nós gémeos, ser quase 

perfeita. Assim, em 28 de junho recebi com sucesso um 

segundo transplante no Hospital de Santa Cruz, e ao fim 

de 15 dias regressava “como novo” a casa. 

Como naturalmente, fui tratado com extremo profissio-

nalismo e também carinho pela equipa de Médicos, En-

fermeiros e outros técnicos de saúde, liderada pelo Dr. 

André Weigert, o que constitui um notável exemplo do 

que existe no nosso querido Serviço Nacional de Saúde, 

infelizmente muito questionado nos tempos difíceis que 

correm. 

Entretanto já retomei a vida profissional e, no nível pes-

soal, recomecei as atividades desportivas, que na verdade 

nunca abandonei, incluindo a travessia anual a nado da 

Baía de Sesimbra, agora com a distância aumentada para 

2000 metros, e os trajetos de bicicleta Lisboa-Sesimbra 

ao fim de semana. Talvez faça agora umas corridas, para 

completar o Triatlo “Iron Man”. 

Bernardo Carvalho 
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PROTOCOLOS

FARMÁCIAS

1.Farmácia Baptista

Largo 5 de Outubro de 1910, 33/36

2400-120 Leiria  e

Loja online: farmaciabaptista.pt

2. Farmácias GAP

Farmácia Uruguai

Av. do Uruguai, 18A – 1500-613 

Lisboa

Farmácia São Mamede

Rua da Escola Politécnica, 82B 

1250-102 Lisboa

Farmácia Charneca

Rua da Brieira, 4 

2820-292 Charneca da Caparica

Farmácia Central – Pinhal Novo

Praça da Independência, 14 

2955-220 Pinhal Novo

www.farmaciasgap.pt

3. Farmácias Progresso 

Farmácia Imperial

Av. Guerra Junqueiro 30B

1000-167 Lisboa

Farmácia Jardim Real

Rua D. Pedro V 123-125 

(Príncipe Real) 1250-093 Lisboa

Farmácia Almeida Dias

Largo da Graça 38-397A (Graça)

1170-165 Lisboa

Farmácia Progresso

Estrada A-da-Maia 64C (Benfica)

1500-004 Lisboa

Farmácia Rio de Janeiro

Avenida Rio de Janeiro 4C (Alvalade)

1700-324 Lisboa

Farmácia Progresso Tagus Park

Av. Prof. Aníbal Cavaco Silva 

Edf. Qualidade A2 Loja B

2740-296 Oeiras

Farmácia Lazarim

Rua de S. Macário, 780B – Lazarim

2825-159 Caparica

Farmácia Pancada

Rua Dr. Afonso Costa, nº 60,

7750 Mértola

www.farmaciasprogresso.pt

4. SimplesFarma

Desconto de 12% em todo o site,

mediante ativação do código 

promocional APIR12 

www.simplesfarma.com/pt/ 

SERVIÇOS  DE SAÚDE 

5. Absolute Bliss

Rua José Afonso, 25 – Cv. Esq. – Lagos 

e Rua da Escola, nº 7 – Parchal

Consultas Online

www.absolutebliss.eu

6. AudiçãoActiva 

Lojas em todo o país 

www.audicaoactiva.pt/ 

7.Centro Clínico Face a Fase

Praceta Alexandre Giusti, lote 45, 

R/c Dto. Loja A

2635-530 Varge Mondar

Rio de Mouro

www.faceafase.com

8. Centro Médico D. Dinis

Rua Engenheiro Ferreira Dias,

Lote 107, Loja B, Piso 1,

1950-119 Lisboa

www.cmdd.pt

9. ISJD – Clínica S. João de Ávila

Rua S. Tomás de Aquino, 20

1600-871 Lisboa

www.isjd.pt

10. Malo Clinic

Clínicas em todo o país

www.maloclinics.com 

11. Med-link

Rua do Campo Alegre, n.º 1236

4150-174 Porto

www.med-link.pt

12. Mind First

A MindFirst é uma plataforma de 

terapia online, que disponibiliza 

o acesso a sessões de psicologia, 

coaching e mindfulness. Todas as 

consultas são realizadas online.

www.mindfirst.pt

13. Minisom

Lojas em todo o país 

www.minisom.pt/  

SERVIÇOS  DE SAÚDE 

Nos últimos tempos a APIR tem vindo a celebrar acordos com parceiros que oferecem condições 

vantajosas aos seus associados.

Consulte no nosso site as vantagens em pormenor em  www.apir.org.pt/vantagens-dos-socios/
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14. Nefrovida / Grupo Sanfil 

Medicina

Unidades de saúde em Coimbra, 

Alcobaça, Leiria, Pombal, 

Aveiro e Viseu 

www.sanfil.pt/ 

15. Orpea Residências

Residências sénior em Chaves, 

Maia, Viseu, Cernache, 

Condeixa-a-Nova, Póvoa de Santa 

Iria, Colares, Montijo e Azeitão

www.orpea.pt

16. Redelab

Postos de colheita em todo o país

www.redelab.pt

ÓTICAS

17. Alberto Oculista

Lojas em todo o país

www.albertooculista.com

18. Optivisão

Lojas em todo o país

www.optivisao.pt

OUTROS

19. 2Light

Rua José Régio, Lj. 1/2

Bloco B – Lj. Dta. 

2650-212 Encosta do Sol 

www.2light.pt 

20. Bioforma 

Lojas em Lisboa, Moscavide, 

Madeira, Porto Santo 

e S. Miguel (Açores) 

www.bioforma.pt

21. Grupo Calçado Guimarães

Lojas em todo o país e em 

www.calcadoguimaraes.pt

Código de desconto na loja online:

CG10APIR22 

22. Fidelitis

www.fidelitis.es

23. Hotel do Parque

Rua do Serrado

Termas – S. Pedro do Sul

3660-692 Várzea

www.hoteldoparque.pt

24. HSI – Help, Soluções 

  Informáticas

Alameda das Linhas de Torres, 

n.º 221/225 – loja 1T

1750-144 Lisboa

facebook.com/Help.SolucoesInfor-

maticas

25 . Termas de Luso

R. Álvaro Castelões

3050-230 Luso

www.termasdeluso.pt

ÓTICAS

OUTROS






